O M PO ST O CH ST ÄMPLAR U NDER N ÅGRA
VÄRLD SHIST O RISKA EP O KER I FRAN KRIKES
H IST O RIA
Av A rv id Swärd

Vi låter t anka rna fl yga t illbaka t ill 1700-talets senare del. R okokons
lysande t idevarv och Ludvig X V l :s för fr anska folket så m isshagliga
regeringstid nalkades sitt slut. D et hade börjat blåsa nya fr iska vinda r,
och vågorna av missnöje gick höga i det fr ansk a folk havet . Å r 1789
bröt stormen lös pa allv ar och revoluti onen ·v ar ett fakt um. D enna
sop ade bort alla hävdvunna former av samhällslivet som hittills v arit
gällan de, t. o. m . tideräk ningen och månadernas namn ändra des. K ommitt eer av skiftan de slag och med olika befogenheter ti llsatt es p a
löpande band.
Det fr anska post verket fick nya upp gifter att taga st ällning t ill. D et
gällde att förse de ny a mak thav a rna och deras expeditioner med postkontor och postst ämpla r. Bland breven i mina samlinga r av fr ansk
postal historia fr ån denna epok fi nns en hel del fr ån den all ra först a
revolutio nst iden, som t ill ex. N ational församlingens »Assemblee N at ion ale», Välfärdsutskottets »Comite de salu t p ublic», Säkerhetsut skottets
»Comite de Sdrete» och R evolutionsrädets »Poudre et Salp etre » etc. En
mycket sällsynt och int ressant stämp el ä r den som k om till användning
v id postkon toret hos de femhund rades rä d »C onseil des Ci nq-cents»,
inom v ilket rå d den kommande stjärnan p å politikens himmel, N apoleon
Bonap a rte, blev en snart uppmä rksamma d medlem .
Vid den na tidp unkt då frihetslidelserna nå dde sin höjdpunkt fr amt rädde den fr anske sk alden M a rie-J oseph C hellier med sitt bekanta
epos, ur v ilket jag citera r en vers: St ig ned fr ihet, dotter av naturen, D itt
folk nu återvunnit ha r sin makt och hä rlighet . D en falska lära re nu för
alltid ä r försvuren, och folket rest D itt alt a re att evigt vä rna det .
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J ag nämnde i början om det franska folkets missnöje med regimen.
Men detta missnöje hade gamla orsaker, det började redan under
den slösakti ge Ludvig X IV :s tid . D et var ju ock så detta slöseri med
statens medel under Ludvigarnas tid, som verksamt bidrog till monarkiens fall. H istorien om den franske finansministern under Ludvig X IV,
Fouquet, som byggde det charmanta slottet »Vaux le Vicomte» är
alltför dråp lig för att ej här relateras. Slot tet jämte slottsparken var
så påkostat och dy rbart att det överglänste allt vad som förut skådats
i den vägen i p rivat ägo. N är det hela efter fl era å rs arbete av dåtidens
förnämsta konstnärer inom olika områden va r färdigt, arrangerades
av det höga herrskapet en invigningsfest som skulle överglänsa allt som
förut skådats i den vägen. J a, festen
eller festerna
an tog sådana
p roport ioner att till och med kungen - som naturligtvis va r bjuden blev mäkta imponerad. H an var ju ganska blaserad ifråga om dylikt,
men när han såg sig närmare omkring vid det magnifika middagsbordet ,
upptäckte han att bordsdekorat ioner och servisen va r av rent guld.
Själv hade han måst avytt ra sitt eget för att förstärk a hovets kassa.
N u ilsknade han till och ville häkta sin finansminister pa stäende fot,
men blev avrådd härifr ån av drott ningen. D en stormrike Fouquet fick
sälunda en galgenfri st pa nägra dagar, men sedan »äkte han in », som
det heter, och fick aldrig återse sitt underbara slott. Kungens egen hovhållning kostade det fr anska folket omk ring 20 000 000 fr ancs per år
sä landets finansminister hade det nog inte så lätt heller.
Men för att återgå till det postala, så hade jag ju för en stund sedan
N apoleon på t råden, och i och med honom och hans int räde på skådebanan blev det en hektisk tid igen för postmyndigheterna. H an beordrade fältpostkontor på alla olika krigsskådeplatser, och de voro sannerligen icke få. En av deras stämplar är ur svensk synpunkt mycket int ressant. D en är åsatt ett brev med en rak Stockholmsstämpel, adresserat till
Bordeaux. D etta brev censurerades av de franska ockupat ionsmyndigheterna i Tyskland och stämplades med den franska krigspoststämpeln
»N o 13 A rmee d'A llemagne» innan det vi darebefordrades. J ag skulle
våga tro att detta brev är ett av de första censurbreven i värl den.
Det skulle föra alldeles för långt att räkna upp alla de k rigspoststämplar, som kom till användning under N apoleon-krigen, ty - som sagt N apoleon färdades vida omkring. Bland dessa poststämplar, som ju är
mer eller mindre sällsynta, vill jag nämn a »AR M. DU RH IN »,
»AR MEE D E CO N TY », ARMEE DU R O Y», A RMEE D U B.
R H IN », »AR MEE D E C OR SE», »AR MEE D U DAN UBE», »AR MEE
44

D E L' O CEAN », »AR MEE D ES PYRE N EES O CC IDEN TAL.» och
dito »OR IEN TAL.» etc., etc. Avensä hade N apoleon ett postkonto r i
R om, »BU REAU FR AN CAIS A RO ME», och ett par av de enligt min
å sikt mera originella, var de som kom till användning inom besegrade
områden och löd : »LES PAYS CON QU IS», eller de som användes i de
områden N apoleon benämnde Illyriens och Etruskernas riken, alltså de
erövrade områden som senare kallades Bosnien och H erzegovina. N apoleon älskade tydligen att kalla sin syster drottning av H olland, vilket
land utan hämningar ockup erades av högst densamme. H on fick eget
postkon tor till sitt förfogande och med följande stämpel »Maison de la
R eine H ortense». Så blev ju även N apoleons saga all, men en sak är
säker : H an satte postmyndigheterna på hårda p rov.
Efter diverse mellanst ick på t ronen, ganska oint ressanta ur postal
synpunkt, är vi fr amme vi d N apoleon III , Frank rikes siste kejsa re. H an
hade också en viss svaghet för postkontor och postst ämplar. H ans hov
var välförsett, till och med hans hovfunktionärer hade egna postst ämplar, t. ex. »CH AMBELLAN D E L'EMPEREUR ».
Med raska steg närma vi oss nu en ny och ur postal synpunk t oerhört
int ressant period i Frankrikes historia. Åter hade k rigsgudinn an trä tt
fr am i all sin frukt ansvärda verklighet . D et tysk-franska k riget stod för
dörren. Spänningen mellan de båda länderna hade börjat antaga irriterade former, nälsting gavs och togs mellan respektive länder, och på
sensommaren 1870 var k riget ett faktum. Den s. k. k rigslyckan var från
början med tyska rna, vi d Sedan blev den fransk a armen grun dligt slagen. Den 1 september kapitulerade det fr anska överkommandot med
kejsaren i spetsen, men t rots detta fort satte fr ansmännen motståndet .
Gambetta organiserade i all hast nya t rupp förband, kejsarens avsättning
p roklamerades. Tyskarna fort satte med stormsteg på väg mot Paris, och
snart var staden och fästningen Metz omringad
och belägrad
och
några dagar senare delade Paris samma öde. Inom både Metz och Paris
var den första av alla brännande fr ågor, vid sidan av försvaret, att
komma i kontakt med ytt ervärlden. »N öden är uppfinningarnas moder»
och sällan har väl dett a ordspråk efter inledande motgångar mer besannats än här. Både Metz och Paris var hermet iskt inneslut na, och
a lla försök från de belägrades sida att genom utbrytning få meddelanden
befordrade misslyck ades kapitalt . Försök gjordes att genom små metallt uber som placerades i Meuse och Seine nå yttervärlden. D e blev dock
result atlösa, liksom de försök som senare gjordes i den vägen att fr ån
Moulins sur Allier komma i förbindelse med Paris. Man inneslöt den
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korrespondens, som samlades i Moulins sur Allier, i cylindriska tennbehållare, dessa fördes så nära Paris som möjligt , till den p reussiska
belägringens gräns och placerades där i Seine i hopp om att st römmen skulle föra dem till Paris där de skulle uppfångas av särskilda
nät. Efter ett meddelande fr än postdi rektionen prov ades denn a mö jlighet ut den 4 jan. 1871. Breven skulle adresseras till Pa ris, över Moulins
sur Allier, och fr ankeras med 1 fr . (port ot för vanliga brev var då 20 c.).
Skill naden på 80 centimes skulle till falla uppfinna rna. Försöket ledde
dock ej till några result at, inte en enda av dessa behållare nådde Paris
under belägringen, då de sjönk till botten eller hindrades av vattenväxter. Vissa av dem har senare upphittats, dels vid muddringsa rbeten,
och dels under den stora översvämningen 1910.
Befälhavaren på fästningen i Metz gav order om försök att nå ytt ervä rlden med pappersdrakar, och den som befanns lämpligast för uppd raget var en apotekare va rs namn var Papillon, därav benämningen
»p apillons de Metz», dvs. fjärilar fr ån Met z, på drakarna. N og av,
Papillon gick till verket . D rakarna kunde medföra buntar med mycket
små och tunna brev, första tiden endast off iciella, senare även fr ån
allmänheten. På luftfärden medföljde en sträng order att upphitt aren
omedelbart skulle vida rebefordra breven till närm aste postanstalt. D et
var ett trettiotal dylika drakar som avsändes, men då en del hamnade
bakom fiendens linjer, några i otillgängliga skogsområden, och åter
andra i havet, sä första r man att ej mänga dylika brev finnas bevara de
åt eftervärl den. A ven i Paris gjordes försök med pappersdrakar och
även med obemannade ballonger, vilka kallades »Ballons libres».
De berömda aeronauterna Camille d'A rt ois, Tissandier och Yon hade
tidiga re gjort p ublika ballongup pstigningar och hade ett par färdiga
ballonger, som ut rustades för postverkets räkning. D e första försöken
med p appersdrakarna var ju ej vidare lyck ade, ingen visste ju var de
hamnade. Generalpost direktören R ampont arbetade med stor skicklighet och outt röttl ig energi för att organisera ballongposten. Material till
nya ballonger fanns, och verkstäderna för t illverkningen förlades till
N ord- och O rl eans-bangärdarna. Yt terli gare ballong förare trä nades, utrustades och noggranna inst ruktioner uta rbetades. Breven som skulle
befordras fick ej väga över 3 gram. I början, dvs. med de t re första
ballongerna, Le N eptun 23.9, La Ville de Florence 25.9, Les Etats Un is
29.9. 1870 kunde brev befordras utan åsatta fr ankotecken. Breven fick
lösas av adressaterna. Även miniatyrt idningar framställdes sä smäningom och befor drades som brev. D en mest bekanta är »Gazette des
46

PA R BA L LO N L I BR E Brev m ed ballong uta n f örare .

Absents», som utkom va rje onsdag och fredag ända t ill kr igets slut.
»D epeche Ballona» utkom med 27, »Le Soir» och »Le J ourna l Poste»
med 17, »Echo des Et rangers» med 5, »La C loche» med 2 och »Le Mont golfier» med 1 nummer. »g ence H avas» utsände tidningar med både
fr ansk och tysk text . Det egendomliga var emellert id att vark en post
eller tidningar censurerades, inte ens om de hamnade bakom fiendens
linjer. D et gick alltså bra att sända post och tidningar till hela vä rlden,
även t ill fiendelandet Tyskland. Efter någon tid började ballongerna
medföra passagera re, dock högst två eller t re.
För att undgå fiendens kulor måste ballongerna omedelba rt efter
start en st iga till över 1 000 meter. D en första ballongen som flög över
fiendens linjer och landade välbehållen i D reux, fördes av Tissandier.
Den medförde omk ring 30 000 försändelser. Postmästaren på p latsen
föll nästan i extas då han fick taga hand om postsäckarna och ut ropade:
»D är ligger inför mina ögon 30 000 försändelser f rän vart kä ra Pari s,
lika många familjer vill tacka ballon gföraren som högt över molnen
bragt dem underrättelser från de belägrade. Vilka glädjetå rar skall det
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icke utl ösa nä r de alla få tt sina brev , vilka romaner, vilka histo rier
rymmer de ej, vilka t ragedier fi nnes ick e inneslutna i postsäcka rnas
grova omhöljen ».
J a, så fort gick t ransporterna p er ballong un der hela belägringstiden
ända fr am till slutet av janua ri 1871. Inalles v a r det ej mindre än 67
ballonger som sta rt ade sina riskfulla fä rder. D e fl est a lycka des med sin
svåra uppgift, men i en del fall förde vin den dem in i av fienden besatta om råden , och några fördes ut i engelska kanalen och försvann dä r.
En av ballongerna , »La Ville d' O rleans», som starta de den 24 nov .
1870, hamnade i N orge efter en lång och äventyrl ig färd. N är ballongen
nä rm ade sig norsk a k usten kasta de föra rna ut en postsäck i havet . D en
observera des av några fiska re som tog hand om den och förde den i land
och till n ärmaste postkontor. D enna post fördes sena re till London v a rifr ån breven befordrades t ill a dressaterna . M en ballongen fort satte något
lättad in över lan d, och nä r den nä rma de sig »Lifjeld » och tog törn där,
hopp a de p iloterna ur, och ballongen fort satte och landade vid »Kro dsher red » några mil norr om O slo - eller K rist iania som staden då hette.
M en p iloterna, som inte hade en aning om va r de hamnat, plumsa de i
snön nedför f jällsidan t ills de fick se ett hus, vilket de emellertid fann
tomt . H ä r fanns lite norskt tunnb röd, som de uthungra de läto sig v äl
smaka . Efter en st und hör de de röster, och i tanke att det kunde va ra
röv are, drog de sina kniva r och t rä dde ut, beredda till st rid. D å de såg
t vå norsk a skogshugga res v änliga anleten och deras k raftiga yxor föll
de p å knä i snön och lämnade sina k niva r. D e båda norrmännen tog
dem m ed sig på sin släde ned till bebodda platser och i synnerhet hos
d irek tören för Gullnes kopp arverk blev de synnerl igen v äl mottagna,
och dä r k un de aeronauterna berätta sin äventy rl iga historia .
Så gick fä rden fr ån Selfjord till K ongsberg och H okksun d, dä r de
fi ck m ott aga de första hedersbevisninga rna och så t ill D rammen dä r en
stor fest blev arrangerad till deras ä ra i St . O lavsklubben, där över 300
p ersoner samlats och dä r hantverksföreningens sängkör sjöng »Brudfä rden i H ardanger ». Sedan sjöngs M a rseljäsen unisont. U nder fä rden
till O slo fort satte hyllninga rna och vid ankomsten till huvudstaden
fä rdades de i kort ege p a »C a rl J ohann » och hyl lningsrop en skalla de fr ån
oöversk ådliga folkmassor. D e fi ck ej heller av resa förr än de delt agit i en
stor bank ett med 900 delt aga re i Frimura rlogen s stora sal. D ä r upplästes
en p rolog av J onas Lie, och festt alet höll s av Björnstjerne Björnsson, som
redan i början bringade feststämningen t ill sin höjdp unk t : »Liksom ballongen va r upp stigen fr ån P a ris i nödens och t rångmålens stund och hade
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dump it ner bland norska fjäll, så hade det oft a hänt att nä r F rank rike
v a r i nöd, sä hade det sänt ut stora f rälsan de ideer, som ocksä hade
törnat mot v å ra fjäll och dä reft er slagit rot i landet ». Så spelades och
sjöngs »M ourir p our la p at rie», och sedan av slut ades den st orslagna
festen med tal av aeronauten R olier. K ort dä refter reste de bå da fr ansmännen hem .
N ä r ballongen upp e p å Lifjeld hade blivit befriad fr ån den belast ning,
som de båda aeronauterna utgjorde, steg den raskt till stor höjd och gick
några t imma r sena re ner p å ett gä rde i bygden K rodsherred, dä r den
väck te ett väldigt upp seen de. Folk ha de ju kn app t hört talas om en
luftballong, ännu m indre sett en dylik. Bygdens befolk ning st römmade
till och den fr anska rep resentationen i K ristiania (O slo) blev underrättad
och brev duvorna och posten t illva ratogs. Brevduvorna t räff ade aeronauterna äter igen p å hotell rummet i O slo, de sändes dit i sina bur a r frå n
landn ingsp lats en i K rodsherred. D e hemliga meddelanden som fanns
med i bagaget telegrafera des till regeringsdelegationen i Tours, och

Ballongb rev ad resserat till Sv erige. Endast 6 ex k än da
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Brev som sän ts m ed ballongen »La Ville d' O rleans», v ilk en hamnade i N orge
Pa bilden sy nes ock sa en m edalj som slogs i N orge av m etall f rän ballongen

den post som tillva ratogs expedierades till London f. v. b. till adressaterna. Ballongen med gon dol, släplinor och apparater blev av fr anska
st aten överlämnad som gåva till universitetet i K ristiania samt deponerades på N orsk Teknisk Museum pä Bygdö, där den sedan dess visas för
allmänheten.
D e brevduvor som ovan omtalats och som medfördes med La Ville
d' O rleans ingick i den organisation av duvpost som redan existerade.
Postbefordran med ballonger från P aris fungerade ju perfekt , men det
gällde ju för den belägrade staden att få nyheter utifr ån, och då kom
brevduvorna till hjälp . Den befordran med brevduvor, som kom till
stånd under belägringen är utan tvekan den mest remark abla som någonsin existerat .
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•
B rev som sän ts m ed d uv or f rän T ours till Paris

-- LA CLOCHE -----·-z::!:
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Miniaty rtidn ingen »La C loch e» utkom en dast i tv å num mer, d en 26 och d en 30
nov em ber 1870 D etta ä r f örsta num ret som emellertid är f eldaterat
med 29 i st f 26

Det dröjde inte länge förrän post med duvor kunde sändas till Paris
från Tours. D är befann sig då M. Steenackers
den berömdaste och
skickligaste fotografen i huvudstaden
och han hade med sig apparater
för fotografering och mikroskopisk förminskning av de brev som skulle
sändas. I början var myndigheterna mycket t veksamma om de skulle
våga anst ränga duvorna med även p rivata brev, utan ville begränsa
t rafiken till endast officiella. Sedan medgav man emellert id att även
p rivatbrev fick sändas med duvposten. D e första breven som sändes
skrevs med minut iöst liten stil på tunt papper, men Steenackers metod
med fotografisk förminskning gjorde utsk rivningen med liten stil onödig. Förminskningen var så k raftig att texten var omöjlig att läsa med
blotta ögat . Breven rullades och lades in i små lätta metallt uber, som
fästes med en vaxad silkest räd under duvornas vingar. Som ett ap ropå
kan här nämnas, att en tub som p reparerades för avsändning den 28 jan.
1871 innehöll 18 små filmer (16 p rivata och 2 off iciella), med icke
mindre än 40 400 ord. N är duvorna anlände till duvslaget i Paris, sändes
breven ned t ill en av postens lokaler, som förfogade över en förstoringsapparat, en s. k. Laterna Magica, och här uppförstorades de och vidarebefordrades till adressaterna.
Med tanke på de risker som duvorna ut satt es för under färden, dels
rov fåglar och dels p reussarnas kulor, så är det förvänadsvärt, att så
många duvor lyckades komma fram och avlämna sin dyrbara last .
Som ett annat ap ropå kan till slut nämnas att kineserna begagnade
brevduvor långt före vår tideräkning för att sk rämma bort rovfåglar
med . För dett a ändamål fästes små k lockor
eller visselpipor
under
duvornas vingar, och dessa bar ibland insk riften »må gynnsamma
vindar följa dig». A raberna drev brevduveposten till sin höj d redan
under 700-talet e. K r. D enna konst i likhet med så många andra lärde
sedan korsfararna av araberna - och tog med sig till Europa.
D et skulle föra alldeles för långt om här skulle relateras alla de tacksamhetens ord fr ansmännen fällde när det gällde brevduvorna, men ett
är säkert omvittnat, nämligen att duvposten var en av de få t röstegrunderna under den svåra tid fr ansmännen genomlevde under tiden sept.
1870 i ll febr. 1871.
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